
 

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Úterý- panny Marie Guadalupské 

Středa- památka sv. Lucie, panny a mučednice 

Čtvrtek- památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

Neděle- 3. neděle adventní 

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí  7:00, 18:00 Za Josefa Tesaře a celou živou a zemřelou rodinu    

Úterý      7:00, 18:00 Za Josefa Šoustala a DVO   

Čtvrtek   18:00 Za živou a zemřelou rodinu a DVO  

Pátek     13:30 pohřeb p. Smisitelová Marie   

                18:00  Za zemřelou Marii a Josefa Doupovcovy   

Sobota    8:00    Za Marii Růžičkovu, manžela a rodinu 

Neděle    8:30    Za + Jana Vrabce a syny Jana, Josefa, Milana 

Liturgie, závěrečná modlitba po přijímání, budeme stát. 
Nácvik zpěvu dětí vánočního pásma je ve středu v 17:00 hodin na faře. 
Dětské mše svaté bývají ve čtvrtek, rodiče i děti na ně opět zvu.   
Děkuji za pomoc při odvozu dřeva z Bučovické farní zahrady. 
Stavění betlému bude v sobotu 16.12. v 9:00 hodin. 
Zveme vás na Nikodémovu noc 15.12. od 19 do 21 hodin. Co si máme pod touto pozvánkou 
představit? Nikodémova noc je každý 15. den v měsíci. Je to pozvání k tiché modlitbě před vystavenou 
Nejsvětější svátostí. Tak jako člen velerady Nikodém přišel za Ježíšem v noci, aby u něj hledal odpovědi na 
své otázky, tak se i tato adorace odehrává v noci a tichu, abychom mohli přijít a zůstat v Ježíšově přítomnosti. 

Je také možné přijmout svátost smíření, nebo přijít k duchovnímu rozhovoru do sakristie. Využijte prosím i 
tuto možnost přistoupit ke svátosti smíření před Vánocemi.  
Zpovědní den v Bučovicích bude 3. neděli adventní v 15:30 hodin. 
Pásmo „Vánoční příběh“ dětí Bučovické ZŠ 710 bude 17. 12. ve 14:00 v kostele v Bučovicích. 
Adventní koncert ZUŠ dětského pěveckého sboru Colori bude 20.12. v 16:30 hodin. 

P. Tomáš Fránek, administrátor. Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz 

2. neděle adventní 

10. 12. 2017 

Tato mše sv. byla obětována za zemřelou rodinu Huječkovu, 

Vykoukalovu a Bergerovu  


